Gebruik van Relaties (Machtigingen) binnen de App en Mijn menu
Bedoeld om ook voor anderen te kunnen verlengen.
Om gebruik te kunnen maken van Relaties moet u het volgende doen:
Relaties aanmaken
 Ga naar de menu-optie 'Relaties overzicht'.
 Kies 'Nieuwe relatie toevoegen'.
 Kies 'Een ander mag verlengen voor mij' OF 'Ik mag verlengen voor een ander'.
Als u voortaan de accounts van u kinderen wilt beheren, moet u dus de optie 'Ik mag
verlengen voor een ander' kiezen.
 Vul de geboortedatum in van kind 1.
 Vul het pasnummer in van kind 1.
 Klik daarna op toevoegen.
De machtiging is daarmee aangevraagd en moet nu nog bevestigd worden.
 Als ook kind 2, kind 3, etc. toegevoegd moeten worden, moet u de stappen van
hierboven herhalen:
geboortedatum invullen, pasnummer invullen, op toevoegen klikken.
 Zijn alle kinderen toegevoegd? Klik op afsluiten.
U ziet in het overzicht op het scherm wat u heeft toegevoegd + wat de status ervan
is. Bij net aangevraagde relaties is dat 'moet nog bevestigd worden'.
Relatie bevestigen
 Uw kind(eren) moet(en) nu de relatie bevestigen: oftewel akkoord gaan dat u
voortaan voor hem/haar mag verlengen.
Evt. kunt u dat zelf doen: u heeft tenslotte het pasnummer en geboortedatum om in te
loggen.
!! Heeft het kind een wachtwoord genomen, dan zult u dat moeten gebruiken.
U ontvangt over de relatie geen berichten of mails, alle stappen worden binnen de
app afgehandeld.
 U moet uzelf eerst afmelden.
 Meld u aan als kind 1.
 Ga naar de menu-optie 'Relaties overzicht'
 Klik op 'Bevestig'.
 Herhaal evt. bovenstaande stappen voor kind 2, kind 3, etc.
Materialen verlengen
 Zou u nu weer inloggen als uzelf, dan ziet u bij 'Wat heb ik thuis'/ knop 'Thuis' de
keuze staan 'Verleng voor iemand anders'.
 Klik op het plusje + om de balk open te klappen.
 Kies het kind (kind 1, kind 2, kind 3, etc.) voor wie u wilt gaan verlengen.
 Klik de materialen aan die verlengd moeten worden. Dit moet nu nog stuk-voor-stuk
maar het is de bedoeling dat het - net als in de webcatalogus - in één keer te kan).
 Kies evt. het volgende kind voor wie u wilt gaan verlengen.

